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De G.J. Pierik
* nieuwbouw

5 iverbouw Constructie- en
B dee installatiebedrijf.

LOODGIETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

B. Hulshof Tel. 233

telefoon 494

H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds klaar met de
modernste machines. :

Verder leveren wij alle soorten
LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN
SPUITMIDDELEN E.D.
Door aanschaffing van een grote zelfrijdende giertank (12.000 !)
houden wij ons aanbevolen voor transporten op afstand, voor aan-
en afvoer van uw mengmest

”WOPA” B.V. LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJE

te/. 05443-2415  -  05445-253
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Van de A-selektie.
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DE REDACTIE.

Le kop is er af. Wat heet er af? Ie eerste zinnen staan op
i mear vosl zinuiss is het.nog niet. De inaspiraiieis er nog niet. M'n hoofd staat er ook nog niet naar. Nou.

j2s eerst alles maar even op een rijtje zetten en dus maar
met het voetballen bezinnen.

heeft een bijzonder goed verlopen oefenoro,ram-hier de rug met opvallende uitslagen. De 6-2 uitslageerste comvetitienecstrijd in Aalten was cok nognd. Te drie vol, ende competitiewecstrijden verlie-
mer. Niettemin draaien ze bovenin mee. Het twee-
uitstekend. Te eerste 4 wedstrijden alle „ewcn

ne iets gemakkelijker als de andere. Met name van
wedstrijd ken opgemerkt worden Cat ze bij een
voorspron, Menisszins!"! nonchalant bezonnen te
de spannin, er in te houden zeker!? Toch nc,

p: 4-3 winst door de winnende zoal 15 sec:ncen
voor het eind te scoren. Het dere beon uitstekend, nl.net 2 overwinningen. Hierna werd één welstrijd onnodi, ver-oren e! ecstrijd selijk esveeld. Het vierde startte

9 IH:
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met twee overwinningen, &&n zelijk .en :&ón verlies ookzeer veróienstelijk. Beslist een topper tot nu toe quauitslesen is het vijfde met 3 overWinnigen en 'ê&n selijkSwel. Het zesde en zevende saan ongeveer elijk op metresp. 5 en 6 punten uit 4 westrijden. Met name het zeven-de lijkt de lijn waermee ze vori; jaar eindizden te willendoortrekken, dus naar boven. Het achtste draait redelijkmee. Het negende heeft inderdaad te maken zehad met start-mceilijkheden: drie neterlagen. Rot is het dan, dat Ce te-„enstander in de vierde vecstrijd de wedstrijdformulierenniet wil ondertekenen; het ne;ende won lie wedstrijd name-lijk met 1-0. Ons Lijkt het dak dij een eronnen wedstrijdvoor het nezende en een boete voor Ge tegenstander bete!kent. Over de jeu_d deze keer in het re:actieroord nietmeer dan de opmerkin: dat de A-selektie hun derde wedstrijdtegen Pax in een knapve 2-1 winst wist om te zetten. Derecen om hier niet meer over 4e jeud te vermelden is, datna 3 of 4 wedstrijden van de Jeu,d nog moeilijk een o>rceelover de krachtsverhoudin;en is te geven. Litzomdat doorhet opschuiven van spelers ieder jaar opnieuw de verhougin-den binnen klassen sterk kunnen verschuiven. Verder worcenuitslasen en standen ven de jeu,d in het algemeen lan;za-mer bekend. Tot zover ons voetbaloverzicht. Vocr nadernieuws omtrent elftallen verwijzen we naar’ verderop, daarselukkig enise Lijdra:en van elftallen zijn binnengekomen.
Verder zijn er no3 cen aantel opmerkingen. Misschien ishet U.opgevallen (of juist niet opgevallen?) dat het vori.ge PIOT-nummer veen KPJ-insteaker bevatte. Op, evallen cfniet, U hoeft de insteaker niet meer te verwachten in PIOTGe KPJ een ei,en clubblad wil uitgeven. Terecht naar Gemenin; van Ce schrijver van dít redactiewochcd. Le PIOT-re-dactie is blij dat ze Hieraan in eerste instantie heeftkunnen meewerken (5 maal was er een KPJ-insteaker). Zehoopt dat Ge MOI-relactie (MOI is de voorlopige naam) enCe KDJ-leûlen een eizen gezicht aan hut blad weten te zevene =Verder is de redactie vlij te kunnen melden Cat we ook hetkomende jaar weer kunnen draaien dankzij de acverteeriers.Hierv:or ov deze nlaats normaals onze hartelijke dank. Hetvolgende nummer is het eerste waarin de (ver)nieuw(G)eadvertenties staan. Het volszente nummer is ock het eerstenummer met een nieuw jasje. Te halve "egina advertentie
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voor een goede

en moderne

haarverzorging

naar

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie van ’nDAMESKAPSALON
Dikken

Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw voor
ER RVERZEKERINGEN

‚ NIEUWBOUW

. VERBOUW en

‚ ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentsew ‚75

Zieuwent
Tel: 227

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209
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cocrzijde. Het iüiee over. ce nieuwe vorm-

ven Herman Hartman. ve vormeevin; ‘van
cie vier en een half jaer is versche-
Hummelijnk. De naam blijft wel üezelf-
ie nummer (komt zaterdag 5 november uit)

eds te vermelden: het wordt een speciaal
onäet 5 jaar Leleten op zaterûa. 3 ncvem-
:eflkanmers en ée kantine officieel werden

3 DC het eerste PIOT-nummer uitkwam.
xtra Cik nummer ter zelezenheid van it

tie Martin Slct en Jcost
euwe mensen nieuwe icleën.
eens rn een rijtje cezet.
aan PIOT en beleeft U er

Le redactie.

©D lftallen met een
Ce. Verschillende
.en resn. naar het

de rote
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1-1 gelijk;sespeelá. In ie competitie zou dit 11 punten uit
T wecstrijden betekend hebben, maar misschien moet in de
toekomst zezocht worden naar meer zelijkwaariise terensten-
Gers voor het 2e fenproszramma, omdat de comcetitie begon
met van alles wat; winst 0: KSV 3; zelijk tezen WVC 5 enverlies teven Lonxa 6 (Vierdi.e wecstrijú 1-0 winst teenHrixs2; tels). zit zijn dus 3 pintne-uit 5:wedstrijdenheteen een zlaats in de-middenmcot betekent. Het is nu
nox te vroe; cm reeds voorsoellinen te doen, maar het m
moet zeker mozelijk zijn deze claats te handhaven.

M. Slct.
0-0-0

HET ZLSTE.

e samenstellin; van ons elftal, waarmee we Cit jaar voet-
allen, komt :lobaal neer on &&6n helft van het vierce en

Eén helft van het zesde van vori; jaar. Je zemidCeläe leef-tijd list iets beneden Ce 23 jaar, wat voor een senioren-
team erg laag is. Qua resultaat zijn de oefenwedstrijden
er; succesvol verloven, maar qua oefening en het zoed in-
zespeeld raken met elkaar kan men dat uu, na drie comneti=
btiewodstrijden, SEDe zegcen. Je vier oefenweû-
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[EN ©strijden werden > in 10-2

5-1, 3-1 en 1-0. U ziet door-
dat we De Cie wedstrijd man
(men voetb ]

kwam,
moest Eede s2e-len in &ên wo: aats ï r LEbevordelijk v‚or het smec van een hecht team. Bovendien
zinszen 2 vefenmecstrij: ieneleren DE or ‚anisatiefsuten(van Siel ZVC-zijce ófwel de res. tezenstanders Vorcen
en VVG).
Na de oefencamsasne Lescn de competitie met de wedstrijd
tezen Grol öie we wonnen met 4-0. Ye waren ie zehele wet-
strijd beter en krezen lezic kansen, waarvan er veel te
veel wercen zemist. Ze tweeie wedstrijd teen Kotten deel-
ien we ie vunten (1-1). Deze wedstrijd liep tamelijk uit
de hanc dsordet Ce scheidsrechter de officiële voettal-
srelrecels niet revuleir toevaste en een van beife nlce-
„en daer vreie mee hed. Na deze te harde wedstrijd ver-
kláarde de scheidsrechter, dat cit zijn laatste wedstrijd
was zeweest als scheidsréchter. Er was niemand Gie daer

fu



J. Waenink ll
Ml

voor al uw: |
onderhoud = verbouw en nieuwbouw - schilderwerk |

tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing" |

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF |Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel 452 |

|
A

BESTRATINGSBEDRIJF |
| |

ll |

DOMHOF |

11

|!

|
ERFVERHARDING |[ Dorpsstraat 30
SIERBESTRATING (| ZIEUWENT |

‚| Telefoon 05445 -517
|

|

a «a |

RADIO - TELEVISIE |
WASAUTOMATEN |

ELECTRO TECHNISCH BUREAU ELEKTRISCHE en |

ZIEUWENT HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

Dorpsstraat 63 SPEELGOED (lego +
Telefoon (05445) 217 - 576 playmobile)



aluw C.V.-INSTALLATIES

LOODGIETERS- en

ELEKTRICITEITSWERKEN

STALVENTILATIE

JOS HULSHOF

worden door ons
vakkundig verzorgd

Zieuwent

telefoon 346

DOPPEN
voor al uw

ASSURANTIEN

VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 — telef. 290

breng

se na de wedstrijd zeeen bezoek
aan

cafetaria E de timp
tel. 269
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om tre ‚ Ze derde wedstrijd (een ton>er: nrs. l en 2
van Ge ranslijst) speelden we teen AZ. Ondanks Gat we de

ehele strijd een root veldoverwicht hadden, zin, deze
‚laas verloren met 1-0 dosr een onmnodi.e …oal. Wat de ocr-

zaak is van deze matie comretitiestart 1blijft noy een
(o>lossins in het vol;ende nummer van sit blad). Maar
t de sfeer in het elftal uitstekend is* _etuie Ce

e rote traininsorkomst, lachten we âat het suc-
meer lan; op zich zal laten wachten.

j Le zerinze leeftijdsverschillen en de uitsteken-U

bezeleiding en

vart-time corresroncent,
H. Toeles.

VAN DE A-SELEKTIE

een stukje van Ge nieuwe arte van die Ââ-gelek-
euwe „are slaat on het aantal nieuwe s»elers

en EE Herrevelá. Te ve;innen met ie cefenweêû-
In het cexin liep het helemaal niet. Zet le. vol-
an het feit dat slechts enkele spelers cok het
r met elkaar esveeld heben in de L-selektie,
et beter werd wes te zien in de twee laatste ce-
jden, namelijk ce we.strijd teen Gencrinsen lie
ewomnen werc met 3-2 en Ce weistrijû teen Go Â-

verloren met 3-1, maar cie v:liens ons cok
haä kunnen eindisen. :an ie eerste comretitie-ee‚en Grol. Zie wer ‚ewronnen dcor Grcl met 0-5.

welstrije soeken we maar niet meer. Zan volt het
it van het seizoen (zcals we Cat nu al kunnen ze-het verlies van 3-0 te. en de Winterswijkse

in de “lose, was het er over eens at iit
hence is, waarmee De echter niets willenziaen: ve wecstrijd daarna is er in
wel weer iets zcecsemaakt, maar helaas zek-

te ke in de DE helft iets teru. Ze vol ence weistrijd
was uit tcgen Dex; Gie naer onze mening toch wel veriilent
is zewonnen met 2-1. Er wert Ce hele wedstrijd lanmet
100% vesreeli, Cat zoals “eze, resulteerce in twee crel-
vunten. Ondcnks ie niet al te leste result:zten in de zefen-



En
wedstrijden en enkele oroblemen in de zroep is de sfeer
no3 steeds uitstekend ‚etui:e de lachsalvo's in de kleei-kamer. Ook werd er volgens ns niet met de Tet near <esme-
ten, zoals anderen wel beweren. We hebben nu Crie weistrij-Cen gesreeld en hebben nu 2 punten vergeari,. Maar als we
‚oorzaen met Gezelfde sfeer en Lezelfäe inzet kunnen erGat nog wel meer dan 2 wcrlen. Tenslotte willen wij de
twee leiders en de trainer be/anken vroor wat ze nu reeds
ceiaan hebben .vo9r-92ns ‘en ongetwijfelé ook nos zullen doen,
Tot de volgende keer.

k+»

sneler van de A-selektie.
0-0-0

TiCOMPETITISINZELING ZI EN E SEIZOEN 1978/1979

L l°klas  z 2°klas ZiklasBrix 1 GrolseB. 1l RKZVC 2
Grol 1 Mariënvelde l Vios B. 3
KSE 1 KSH 2 Grol 5
Lonzs 2 VisS Be 2 Lonza 5
RKZVC 1 Grol 3 Grol 6
Vids: 1 Lous 5 Lune 6
GroE2 Ge 4 Lònga |Lon:e 2 Lonza-4

E l°klas E 2°klas

H [EE
NN

FU brPS DN à

RKZVC 1 Iona 2

LOELPUNTJE ZOELPUNTJE
Te kccps zo goet als nieuwe voetbalschoenen, aïidas maat 6
Te vevragen bij HcencCerboom, Zieuwentsewe: 57.
LOELPUNTJE DOELPUNTJE DOELPUNTJE IOELPUNTJE ILOELPUNTJE



a BOUWBEDRIJ=

Se ‚ NIEUWBOUW

MHuizinK& ZE. . stauensouw
. UTILITEITSBOUW

. VERBOUW

. ONDERHOUDSWERKEN

ZIEUWENT TEL 25445 -214

voor advies
aan- en verkoop

fokzeugen
fokberen
biggen
en varkens

A.W. DOMHOF

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, tel. 436



voor al uw schilder-
en behangwerk naar

Zegendijk 4, tel. 454

J. Holkenborg
tevens het adres voor de "doe-het-zelver"!

officieel SUPRALUX-dealer,
de verf met de meeste pluspunten
van de consumentenbond qua prijs
en kwaliteit!!!

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

tijdens de rust of na de v wedstrijd
bent u van harte welkom in de

Kantine van Z.V.C. tel. 607

dat men van KWALITEITSOLIE minder
nodig heeft, dat wist u al;
maar weet u ook al dat onze BENZINE
zo goedkoop is ?
kom eens tanken en overtuig u
wij helpen u graag

znne, KRABBENBORG telefoon 215
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ZVC 2 48
Verssevelà 2 46
Rijnland 3 4 5
Pax 3 4 4
Ratum 2 & 4
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TVC 4 u 4 4
Zelhem 2 4 3
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Concoriie 2 & 3
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Zchtste Nezence
Ratum3 4 8 17-121 Mecdic2 1815553
Lon:a7 & 8 12-1 Grolse Bez LT 5-0
Vosseveld2 4 6 24-9 Bredevoort2 4 5 19-7
K:4ten6 4 6 14-6 MEC 3 44 9-7
TT wijk4 4 4 10-10 Vics 9 4 £& 4-4
Grol 11 & 2-14 Vcsseveld3 3 3 23-717

Fcrtuna3 4 3 8-9 Gr=.l 12 43 6-8
Vios 8 4 3 6-10 Ratum 4 22 2-53
KST 4 4 2 6-93  Lon:a 10 7D 259
ZNG-8 42 5-9 W/wijk 5 ED 3-6
KSH 3 vo SM Gro 7 onYitkamzer8 3 Ô 2-17 RKZVC 9 42 3-28

&-selektie
wilh, SSS 3 6 114
Grol 2 4 10-0 7Varsseveld 3 4 6-5 IL /Eirer:en Es ’ ED ’Silvelae 2 5 5-1 / ee: /

‚

LZSV 2 255) / DE: /RKZVC „2 5 ’Genceuriie Zl S5-)) FE81000 2 C 1-3 ee 7

Lone 30 4-9 f
0-0-0

GELEZEN:
Leene, Zie de dader, Cie het verkeersb2rc, Cat rij de
bru, die in ce me. naar Rotter: am vcert, liïi:t, staat,heeft omrevccid, aanwijst, krijgt fl10,- belonin.!EE%OE DK EN Bn KK KE U HN KN
*x

x
x kk

xk

xkASPLAR UW GOE:E VOORNEMENS NIET OP, MAAR De
MAAK ZE WALR BIJ LE NE:. MITLENSTANESBANK 5

%Ee



AUTOBEDRIJF

W.J. KRABBENBORG

VOOR AL UW REPARATIES

GESPECIALISEERD IN

DIESELMOTOREN

Werenfriedstraai 23

tel. 601

UW WARME BAKKER

H. Holkenborg
Dorpsstraat 91

tel 279
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ZIEUWENT - MARIENVELDE . 221 (band 210)

VEEVOEDERS
KUNSTMESTSTOFFEN
BRANDSTOFFEN
ZAAI- EN POOTGOED
BESTRIJDINGSMIDDELEN
BEDRIJFSBENODIGDHEDEN
enz. CMz:

voor voetbal naar
RK LV.)

voor RIJLES
naar

A Kolkman
Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef .05445-222

ai



COÖP. WERKTUIGENVERENIGING
ZIEUWENT - telefoon 526/511
wij verzorgen alle werkzaamheden voor uw bedrijf
zoals :

het gras
de mais
de grond woelen
egaliseren
ploegen
inzaaien enz. enz.

door de aanschaf van een klepelmaaier kunnen we
ook de sloten reinigen

WIJ STAAN STEEDS VOOR U KLAAR
telefoon 05445 - 526/511

vijftig jaar sparen bij de

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS WIUS
SPAARBANK

iedere nieuwe spaarder ontvangt
f. 7,50 GRATIS als eerste inleg
PERSOONLIJKE SERVICE ontvangt u bij

AGENTSCHAP ZIEUWENT :

Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
Telefoon 05445-461



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

vee-en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel.508NW”ee EN
Wilt U eens watertanden ?

Dan bent U bij

CAFÉ — RESTAU RANT AS VOV ERIN
in goede handen.

Het vertrouwde adres voor ee en
‘partijen.
Ruurloseweg 20 ZIEUWENT Tel. 05445- 634

ZELÉBEDIENING en Ee
WINKEL AAN HUIS

LANKVELD
Dorpsstraat 31 TEL. 05445 259



izin eben? wist U cat
Cet het cluk-Ee is?

ten “eïnteresseer?, Can mcet U Ce

el voorel lezen, le schietvereni.in isen onericht.. In het herin wert er
afDex“itte Paa 2, maer aenezien dit

Eanen miesten elke keer
en af. EE KE Bae ver al auw uit,ezien

chikte ruimte. Toen caféhvu-er H.H:lwe. êe
cafe Holwe.ter beschikkin stele; werdaar

an emaekt. In deze schuur is de schietver-
ie evesti.G. Le schuur is cmvsebouwi en

hans zijn daar 6 schietbanen plus een ruimte waar men rus-
ken zitten en iets ken rinken.

comretitie is intussen al weer kezmmnen en we heben er

MD

en

reer een paar CcIGrursen on zitten, 2.2. Ge eerste rcn.e
van ie ûriekamn tuss s.v. Gouden Os. uit Hsrrevelú, S:+V.

hastisan. Lit jaar is er bij deze «rie-
1 hrmule- uit; ‚ezen. “Terrwijl vorig jaar
jere LiVerzzijnkaarten schat, waarne de paie Sn. e-

d Sl net totaal ven alle schutters, waaruit
nd met Ce meeste. zuntne als winnaar

ZITjar tellen elleen Le vunten Cie voven
ei:'e lijkjen, b.v. een schutter cie een competi-

iielde van 33hoeft en nu een “emiiielle van ZÓ
krijst +3 “inten (de nlusvis voor boven het emic-
B leze eerste ronte is St.Selastiaen met +36,5

ete werd s.v.Heelwe. met -7 vunten en erde wer
6 De volzende roude-is-ó>2 ) nsvenser in Har-
cursen Cie in het verschiet lien, zijn:
okt. schieteonecurs LSV te Lalten (vuur)

schietconcours te Gr:enlo (lucht)
tec. schietconccurs te Grcenl: (vuur)

Le wintercom “etitie is weer btezomnen en Ce eerste kaart
moét voor 18 cktcber afzeschoten zijn, ie tweete kaart voor
2 november en Ce derde kaart voor 17 november.
Evenals encere jare worct er ook dit jaer weer een feest-
avond zecrzaniseerd. Teze feestavond worêt samen met de
tiljartvereni;in: zehcuden eri is on 16 oktober. Nr>teren
dus deze data!



-10-’

Bent U zefnteresseerd en wilt U meer weten over de schiet-
soort ofwilt U lic worden, dan kunt U kontakt >onemen met
onderstaande adressen of bij het clubhuis. Weet U het no,niet zeker, maar wilt U zelf eens schieten, dat kan. U

kunt altijd terecht in het clubhuis waar U oc» de zondagmy
zen van 12.00u tot. 1.00u en cn de dinsdazavonc vantzt 23.00u kunt schieten. Ock als U als buurtverenicin,
kaartclub of vrienden een schietavond wilt
den ken dat. U kunt dan kontakt conemen met de

de adressen. Ie KJ heeft al van de zelezenheic
semeekt en hout haar schietavond oo 27 cktob
sen zijn: :

BeRouwhorst, le ‘aareise 31 òf
H.ponâs, Zieuwentsewe. 48 tel. 382

oncerstaaen-
GS slruik

er. Le aires-

André.
g=630

LE FLACOREN HOORL DAs..Jos Wolters zooû kon wetten dat ’e older word’n; hee
word’n met ut joar langzamer en hee schatt’n dat ’e
oaver 10 jsar stille ston’ en dat’ ’e ne joar latòr
achteruut voetball’n. 3. Harrie Hulshof (Kleins) 'kwoad! word/n toen noa de
vcetbaluutslaen ielereen weer te;on te proaten in de
kantine: hee had ;ris los liszen.en mos ut wèèrbericht
heur’n.

.…. de Van het Bolscher een 'ballencomnlex! kreeg docr alhet gezeur over ballen.
‚spelers van Ce selektie, äie dlonderdass bij &e training
van Jan Fukkins meeclecen, vonden, Cat ze bij hun trai-
ner no; nooit een derzelijke zware (contitie)training
hadden zehad. Ken je na:aan!t ‘

‚toen Pukkin: tijdens de traininzsuitles ornmerkte, dat
hij alleen het woord wenste te hebben, omdat men wel
met z’n vijftienen kan zinzen maar niet tezelijk kan
raten, het vos:rstel kwam: laten we zaan zingen.het svestuur een !brief!! met taken rond het eerste elf-tal heeft zekrezen en dat het bestuur hieron niet wens-
te in te zaan.

. dankzij leze rubriek Bennie Storkhorst minder over het
eerste hoeft te schrijven om deze PIOT vol te krijsen.



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw7% ‚ SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

ee

schoenhandel

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

Wilt u GEZELLIG en VOORDELIG winkelen?

een grote sortering levensmiddelen, waaronder:
diepvriesvlees en groenten
verse groente en fruit

snijbloemen aan

#

|
s ook bieden wij u planten en

dat alles vindt u tegen scherpe prijzen bij:

| KNIPPENBORG -.
Dorpsstraat 21 - tel. 579 - b.g.g. 544

dieetartikelen - zuivelprodukten

OS



voor een goede
2e hands of
nieuwe
auto

verder alle
soorten reparaties

naar een erkend
adres :

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603

voor een
gezellig partijtje
biljarten
of een groot feest
in ’t klein

moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!

CAFÉ

't Kevelder
H. HOLWEG

Telefoon 277

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

van Wijngaarden’s
wordt groot

MENGVOEDERS

en in produktie gebracht

%
%* *

tel. 200
Zieuwent
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EGGS EGGLEG SLET L SETS EEG ET G EET IIET GIETEN ELEN LEIEN
SPAART U OOK AL ?

BIJ LE NELERLANLSE MIDZENSTANDSBANK ?

Ad dgif ÁF+{a ®. RR 6 GiË ig RR {a 6. ©. ta 6 ö @ RR BR © > RSS © Ahh Ah A Afg# éA Ad A &# CEL ËddddddddAdddOENIEUYS IN HET KORT.

Voor de lazere elftallen wordt zondags tijdens thuiswed-
strijden veelal veen officiële scheidsrechter aanzewezen
en omiat spelers veelal zelf m>eten DD is er elke
week behoefte aan scheidsrechters. Daarom deze >procep aan2ud-snelers en supporters 2m zo wed-
strijc te fluiten. Aanmeldinen worden « ‚ew teerd.
Op ave bij een van Ce bestuursled

- @@@êQ
Bij.deze doen wij een
verleden no” iets het
sla:en. Gaarne zcuden 3Z cvernemen cm eenscort runriekje MZVC vroeger! te kumnen plaatsen. Elke
inzender krij.t zijn bezi, natuurlijk weer teru.

@ Sd k |

Copy voor ons, volzende nummer (3), het jukileumnummer
dient uiterlijk zondag 22 >ktober in het bezit te zijn
van de redactie. Later is dit maal beslist niet mogelijk.Noteer deze datum!

@@@@@
ecactie is niet elijk vocr het-
en ICU. VO in staat min
e cq gebeurc Le Flapuren

@@@ee.e redactie vaat het ver
zodat Beiden die PIOT:1

enden van PIOT beter reselen,
ie

of het uit de kantine meene
t aCe krant thuis krijst
ent, deze teen Ver: oedins vanverzenékosten (+f l0,- ner Ee ken [1 Ë

2 dagen na het uitbrengncen).
@ë deIn het volsende nummer Ee we weer met een top-vijftienen een tin-vijf te starten. Te redactie zal voor de win-

aar hiervan weer een mrijs beschikbaar stellen.aca



De Honda Civic

(3 maal gekozen tot auto van het jaar in Japan
1 maal 3e plaats in Europa
2 maal le plaats in Amerika

Grote beurt elke 20.000 km. Deze beurten duren
pim. 1 uur. Na telefonische afspraak ‚klaar terwijl

u wacht”. Kosten plm. f 150.. Ook zaterdags.
Benzineverbruik1:17, bii rustig rijden.

Loopt ou gewune benzin:.
Acceleratie van v tot 100 15 i3 seconden.

Financiering :1 !

5 Uit voorraad leverbaa..
Zaterdagsmorgens werkplaats geopend

van 8.30 tot 12 uur.

5 persoons
gescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer geruisloos
voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-
dels
veiligheidskooiconstructie

„yeiligheidsstuur
Gewicht 680 kg.
slaapstoelen
achterruitverwarming
handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatie
afsluitbare tankdop
wisselstroomdynamo
achteruitrijlampen
grote handschoenen-
kast

eGarage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - ZIEUWENT d

MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT:
reeds 10 jaar HONDA -dealer

wil

voor al uw varkens
groot of klein

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774
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OOK VOOR DIT SEIZOEN STAAN WE
WEER VOOR U KLAAR MET:

Verzekeringen
Financieringen
Persoonlijke leningen
Hypotheken Redelijke premies
Woningkredieten Kennis van zaken

Zeer veel service
Vakkundige adviezen en een
Coulante behandeling

assurantie en financieringskantoor

THEO BEKKEN
Werenfriedstraat 9, Zieuwent, tel. 461

erkend assurantieagent

zorg dat u steeds
voor al uw wat in huis hebt
DRANKEN
even naar

SLIJTERIJ

chutten Herman
"op de Viersprong" woensdagsmiddags

Telefoon 473 gesloten



ZAALVOETBALCOMPETITIE
Wedstrijden in oktober: wie Ze

- EBiberzen 5 (22.15-23,00)6 oktober: RKZVC 2
13 " ERE > Dibsrsen 3. -420.00:20,45)

REZVG 1 - Grolse B.l (22.15-23.00)
20 " s BEUVG 2 — Eibergen 4 (20.45-21.30)

RKZVC 3 - Eiberzen 5 (22.15-23.00)
21 " 2 RKZVC 1 - Eiberzen 1 (20.45-21.30

RKZVC 2 -— RKZVC 3 (21.30-22.15

0-0-0

HV. Pacelli,
In de week van 30 september tct en met 6 oktober houdt de
H.V.Pacelli weer haer jaarlijkse aktie ter ondersteunin,
van de kas. Onze leden zullen deze week huis aan huis ko-
men met de vraag om ondersteunenû lid te worcen.van Pacel-
li voor de duur van het seizoen 1978/1979. Wij Sn on
Uw mecewerkings
ve comnetitiestart voor het zaalhantbalseizoen staat weer
vlek voor de deur. We starten met 7 teams; l ames- en l
heren-seniorenteam, l dames-juniorenteam, 3 meïsjes-aspi-
rantenteams.en l meisjes-pupilleniteam. Ne een mati, vori,
seizoen van onze dames lijkt het erop dat de dames het dit
seizoen weer willen gaen maken. Het cefenprczramna cnder
leiding van Tonny Krabbenborg laat in ieder zevel weer
een herboren zevental zien.

ef

Y

YWie heren snelen komend seizoen weer net zo als afzelopen
seizoen, dus recht voor z’n raap, zodat regelmatig spekta-
kel weer troef is. (Ze trainen zelfs nauwelijks). Mensen
die hier aan mee willen doen zijn van harte welkom.
De dames junicren moeten zich dit jaar cemekkelijk kunnen
hendhaven, omdat er niemand is over ezaan naar de senioren
oor wat be de aspiranten en de pupillen staat srel-

honDeszn © 7&
He

DN6 HE,
eN Gringend eukele mensen die Ce scheids-Ee in Jcetinchem willen vol;en. ie duur van

de cursug bedraagt 9 avonden. Zeze avonden zijn geplaná
in de maanden oktober, november en begin iecember. Le on-
kosten van leze cursus komen vocr rekenins van ce Segin. Verdere inlichtin.en kunt U krij.en
Zoncerwinkel, tel.382, en bij B.Jensink



EE
Overpeinzinzen over het eerste.
Docr (privé)omstandigheden verscheen in het vorige nummer
zeen bijdrage van het eerste. Zaarom hier een extra lans
verhaal (ook om .PIOT vol te krijgen) en eerst een overzicht
van Ce tot nu tae behaslde resultaten in oefen-, beker- en
competitiewedstrijden .(tussen haakjes de ruststanden):
Vios - BVG 255 (1-3) oefen
EG ==1 competitiewe
ZVC -Zelos 3-2 (1-1) EeSilvolde - ZVC OO beker ZVC-Zinxperlo 1
ZVC“ SDOUC 53- 5

1
5

d

Toetinchem-ZVC
ZVC — Terborg

\ VO

(
3) (

GD ZVC -— Terborz3-0 (

0-1) £ Vorden-ZVC eie1)

ie 52 zescoor

scesrd.
zemaakt wordt e
m

Tot zover de cijfers, verder over het
die overpeinzingen er omheen, Z:

Se
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He

ie
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ct

ct
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©

zelfs dat w d vermoei
tweemaal een achterstand ongedist te winnen (over



het juiste brood voor de
BANKSTELLEN !sportman is brood met

Sacrsie 0,4. EETHOEKEN
SLAAPKAMERS

Sarvo GORDIJNSTOF \

VLOERBEDEKKING* volkoren
steeds een leuke kollektie
in voorraad

* tarwe

van bakkerij

KNIPPENBORG
ook in DEKENS enUW WARME BAKKER
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

Niënhuis meuelen 22:

telefoon 255

Taxibedrijf
Jan Roelofs

DORPSSTRAAT 29 IR 5

Zieuwent Tel. 05445 — 416 eee
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



aannemingsbedrijf

HOENDERBOOM BV Zieuwent

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

Is delaagste
prijs intapijt

altijd debeste?
Vergeet het maar! Stoltenborg
Want tapijt kentvele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit.
Goedkoop is duurkoop.

#

Loop daarom even bij ons Nl.TK binnen. Wij adviseren u graag Lif met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist.



a
waren er een aantal zo als ze nog nooit voor hun baas ze-
weest waren naar ze zelf opmerkten.
Wat de bekerwedstrijden betreft , wil ik kort zijn: tegen
Silvolde, S:0U

E
UC en Zoetinchem is goeû tot zeer goeû gespeelc

en deze wedstrijden kunnen een aftekening zijn van de moge-
lijkheden van elftal. In competitiewedstrijden worût
dit niveau zelden of nooit bereikt vanweze het veel hardere
spel (in het ien); Ze bekerwedstrijd teen Terbor,
was hierbij vergeleken min of meer een anti-climax, misr.
schien ook omdat zij en wij wisten dat we Crie weken later

= en elkaar moesten. Zuidelijk was voor de meesten
wel Cat de bekerwedstrijden Mmooi!t in het Eipasten en dat het "leuk!" zou zijn cm een ronde verder te
komen, doch dat de competitie veel belangrijker was. (Loe-
tinchemging een ronce verder op gronú van een beter doel-
gemiddelde, nl. hun 15-3 tezenover wij 12-5). Helaas ver-
zwikte Clemens Bokkers teen Doetinchem zijn enkel. Een
week later tegen AD blesseerde Marcel Penterman zich zwaar
(onderbuik). Gelukki,s zijn verdere blessures cons tot nu tôe
besvaard gebleven.
van de ae iitie. Het is eigenlijk moeilijk de 4 tot nu

oe gespeelde wedstrijden juist in te schatten. Mogelijkeredenen zijn (in willekeurige volgorde):
hét favoriet staan op grond van de prestaties van vorig
jaar bij andere verenizinzen, die juist tegen ons knokken
om elke meter (Zinxperlc, DS en Vorden). Tit is moei-
lijk te beoordelen omdat je de tegenstander niet te.en
anderen kunt zien spelen. Terborg knokte in de comnpetitie-
wedstrijd tegen ons in ieder geval wel veel harder als in
de bekerwedstrijd.

-doordat het oefenvrogramazo zcet verliep en enkel wed-
strijden snelenCerwijs ‚ewonnen werden (Terbors-beker en
ÂT) kan onderschatting van de volgende tegenstanders op-
treden. Hier wordt tegen en er worût over
gepraat, doch veelal gebeurt het toch onbewust. fl]Jes

cncurrentie waardoor "onrust" binnen het elftal

(08)

voegd bij de twee blessures; evoesd bij
ven van wedstrijden", ontstaat er een
over de 4 eerste competitiewedstrijden.
een week later „eschreven kon worden,
zE voorlopige conclusie getrokken

din alles;
het ‘miet willen
erz wisselen
Wanneer dit verl
zou misschien een ee
kunnen worden. Dit, CI

3

ndat zonda: a.s. (1 oktober) de krachts-



SLS

verhoudingen in eerste instantie duidelijk kunnen wordenals de 4 hoogst geplaatsteelftallen tegen elkaar snelen:Linxperlo-Zelhem en RKZVC-Reunie (voor de stand zie blz DeEen "Vorentscheidung! zouden de Pruisen zegzen. Belansrijkis-in ieder gevalom bovenin te blijven meedraaien ïn ditstadium van de"tomvetitie, waardoor de animo onm fanatiekte trainen en te spelen automatisch op peil Blijft Bij
een Mop prestaties gericht" elftal als het eerste geldt
no4 steeds dat wanneer de resultaten goed zijn de stemminsok vanzelf zoed is. (Zit geldt zeker in vergelijking met
de lasere elftallen waar de spelers buiten het voetballen
om relatief meer met elkaar optrekken in vergelijkins methet eerste, vaak omdat ze dezelfde hobby naast het voetbahekoen of omdat ze wan'"jon;saf" kameraad waren. Dit echter
even tussen door). Alles bij elkaar ben ik on dit momeÂt
met 6 punten uit 4 wedstrijden wel r delijk tevreden, met

7het spel iets minder. Met het spel a iets minder om-dat het (veel) beter kan getuie de bekerwedstrijden. Ancer-
5zijds zijn er van het publiek uit wel min of meer enthousi-aste reakties „ekcmen, hetveen eigenlijk wel besrijpelijkis. Een doelsaldo van 11-4 betekent bijna 4 goals per wed:

strijd en dat, is vrij veel. Zaarnaast is er neast Ge doel-punten vrij veel spektakel voor de zoals zeweest met in en-kele wedstrijden sterk op en neer gaand spel: interessant
om te zien. Dat wil niet zeszen dat er echt zoed gzevoetbaldis (naarde mogelijkheden). Alles is echter nog mozelijkdaar de competitie no; lang is en dus hopen we dat het de
goede kant op zal (»lijven) zaan. Volstaan zal hier verderworden met het vermelden van het wedstrijdpro ramma (heeftniet in het vorige nummer gestaan) en met het uitsprekenvan de wens dat U als vubliek en wij als srelers daar nogveel plezier aan beleven.
1/10 ZVC-Reunie 29/10 Neede-ZVC
8/10 vrij 5/11 ZVC-Grol

15/10 inhalen en beker 12 it Zelhem-ZVC
22/10 ZVC-Witkampers 19/11 Vrij (inhalen)EKE3/12 2°helft compétitie (ZYC-AD

etc.
Op zondag 8.oktober zal waarschijnlijk in Giesbeek tezenGSV een oefenwedstrijd gespeeld worden. Het juiste tijd-stin is nog, niet bekent, doch waarschijnlijk ’s morzens.Tot de volgende keer. :& Bennie Storkhorst.



INSTALLATIEBEDRIJF

W.A. KEMKENS BV

Zieuwent
Zegendijk 26, tel. 05445-666*

voor al uw NIEUWBOUW
SANITAIR VERBOUW
GAS- WATER-, ONDERHOUD
ELECTRO- RENOVATIE
TECHNIEK REPARATIE

GESPECIALISEERD IN
CENTRALE VERWARMING

zowel hete lucht- als warmwatersystemen

SPECIAAL VOOR DOE-HET-ZELVERS:
C.V. BOUWPAKKETTEN, kompleet
vraagt vrijblijvende offerte
enorm assortiment sanitair

in wit en vele moderne kleuren
BOILERS - DOUCHE-MENGKRANEN enz.
uitgebreid onderdelenmagazijn
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SLA MUNT UIT UW SPAARGELD |

Daarom heeft de Rabobank een uitgebreid
assortiment spaarmogelijkheden.

Verder adviseren wij u gaarne over:

FINANCIEREN: hypotheken, persoonlijke |

lening, autofinanciering
|e.a.

BELEGGEN
VERZEKERINGEN
BEWAARGEVING
VAKANTIEREIZEN
VREEMDE VALUTA
REISVERZEKERINGEN

Rabobank jiGELD EN GOEDE RAAD

zt,

eneen

Asen

Nl

Ca

ee

Zieuwent - telefoon 561 /562 |
Bijkantoor:
Waalderweg 12, Mariënvelde, telefoon 573
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